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Předmluva

Tento dokument (EN 454:2000+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 153 „Strojní
zařízení určené pro práci s potravinami a krmivy“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do června 2010.

Upozornění na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem oprávnění z patentu. CEN
[a/nebo CENELEC] nemá odpovědnost za identifikaci některého nebo všech takových oprávnění z patentu.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2009-10-24.

Tento dokument nahrazuje EN 454:2000.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu změnou je označen v textu takto: !".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje
základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Rozsah nebezpečí, na která se tato norma vztahuje, je uveden v kapitole předmět normy. Kromě toho
musí stroje z hlediska nebezpečí, která nejsou v této normě uvedena, přiměřeně vyhovovat EN 292.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu planetových
mixérů s pevnou mísou, jejichž objem je větší než nebo rovný 5 l1) a menší než 500 l, které se
používají ke zpracovávání různých přísad, např. kakaa, mouky, cukru, olejů a tuku, mletého masa,
vajec a jiných přísad v potravinářském průmyslu a obchodech.

Tyto stroje jsou někdy používány v ostatním průmyslu (např. farmaceutický průmysl, chemický
průmysl, tisk atd.), avšak nebezpečí vyplývající z těchto případů používání nejsou v této normě
uvažována.

Tato norma neplatí pro následující stroje:



přídavné planetové mixéry;●

stroje se souvislým plněním;●

hnětače těsta2);●

výzkumné a zkušební stroje ve vývoji výrobce;●

domácí spotřebiče.●

Předpokládané používání stroje, jak je definováno v 3.12 EN 292-1:1991 a jak je uvedeno v návodu
k používání dodaném výrobcem, sestává z plnění různých přísad, jejich zpracování ve stacionární
míse pomocí příslušných metel, vyprázdnění a čištění.

Pracovní postup je prováděn v cyklech různé délky trvání.

Může se stát, že pracovní postup je ručně nebo automaticky ovládaný v jednotlivých cyklech, nebo
v cyklicky opakované bázi.

Ruční úkony jsou někdy nutné k přidání přísad bez zastavení metly.

U strojů vybavených zařízením ke zvedání a spouštění mísy nebo zařízením pro svislý pohyb
mísy/hlavy/metly pracovní poloha je ta, kdy metla je nejblíže ke dnu mísy.

Závažná nebezpečí, na která se vztahuje tato norma, jsou nebezpečí mechanická (stlačení, zachycení,
ztráty stability), elektrická, vytvářená horkými povrchy, ergonomická a také nebezpečí způsobená
nahromaděním plynu, hlukem, vdechováním prachu a nedostatkem hygieny.

!text zrušen"

Tato norma platí pouze pro stroje, které jsou vyrobeny po datu vydání této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


